Hulpverlening op de brug naar de wereld
‘Je bracht me naar de stad’ – centrale therapeutische thema’s & maatschappelijke conditie sociale
isolatie, stereotypering, culturele/religieuze identificaties, gemeenschapsrelaties

Naar een maatschappelijk perspectief op psychosociale kwetsbaarheid
trauma & georganiseerd geweld – ‘the destruction of human connectedness’ (Herman, 1992)
rol van maatschappelijke ongelijkheid in ontstaan & bestendiging van psychisch lijden
(e.g.,Montgomery, 2011)

Zorg in maatschappelijke context (De Haene, Derluyn & Agirdag, 2018)
betekenisgeving aan & omgaan met sociale, maatschappelijke conditie
mobiliseren van sociaal weefsel & maatschappelijke positie als dragers van herstel

Collaboratieve zorg voor
vluchtelingenkinderen op school

Lucia De Haene (PraxisP & Faculteit Psychologie & Pedagogische
Wetenschappen KU Leuven)
Pandora Versteden (Centrum voor Taal & Onderwijs, KU Leuven)
Lore Baeyens (SOM Leuven)

Onderwijsraad wordt onderwijsnetwerk
SOM is een netwerk van onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en
stad Leuven.
We willen samen innoveren in onderwijs zodat elke lerende een plek
heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien
en in te zetten. De onderwijsraad bundelt krachten en maakt het verschil
door haar unieke samenwerking van kleuterschool tot hoger onderwijs.
• Iedereen aan boord van kleuter tot hoger onderwijs
• Welbevinden en betrokkenheid van alle onderwijsactoren
• Diversiteit als kracht

Labo als experimenteerruimte
SOM moedigt alle onderwijsactoren aan en ondersteunt om creatieve en
vernieuwende onderwijsideeën in een labo/experiment samen te brengen.
Een

labo

…

is innoverend en experimenteel
betrekt ook andere beleidsdomeinen
spreekt verschillende partners binnen onderwijsveld aan
heeft een concrete output en tijdspad
werkt aan één of meerdere speerpunten van SOM
in een labo beseft iedere partner de concrete investering en de mogelijke winst

VLUCHTELINGEN
Van noodbevraging naar actieplan …

Ondersteunen van psychosociale &
academische trajecten van gevluchte
kinderen & jongeren op school
Micro-niveau – collaboratief zorgnetwerk rond gevluchte kind & gezin
door het steunteam
Meso-niveau – interdisciplinair vormingstraject in leerlabo’s
Macro-niveau – ondersteuning sensitief schoolbeleid in
professionaliseringstraject

Schooljaar 2017-2018 
6 deelnemende scholen
Schooljaar 2018-2019 
3 deelnemende scholen

Individuele ondersteuning van een leerling
vs. beleidsmatig werken op schoolniveau?
Een nieuwkomer op school:
- Doelstellingen onthaaljaar: taalvaardigheid Nederlands en sociale
integratie bevorderen
- Afh. v. aanpak en mogelijkheden van de school (bv. leerlingenpopulatie,
jaarklassensysteem, zorgwerking, draagkracht team…)
 Zoektocht van de school naar de meest haalbare manier om de leerling zo
goed mogelijk te ondersteunen

! Nieuwkomer is niet de enige op school met specifieke zorgen. Specifieke
ondersteuningsnoden voor grote hoeveelheid leerlingen leiden tot nood aan
een gedifferentieerde klas- en schoolwerking.
 Beleidsmatige aanpak ondersteunt leerkrachten én leerlingen.

Professionaliseringstraject vanuit taal?
Nood van de schoolteams om beleidsmatig te werken situeert zich vooral bij
grote (talige en/of socio-economische) diversiteit in hun leerlingenpopulatie.
Krachtige (taal)leeromgeving komt terug binnen brede basiszorg
(zorgcontinuüm) en biedt veel kansen tot differentiatie (ook voor sterke lln).
Taal en identiteit hangen sterk samen. Een sensitief beleid rond taal levert
op voor welbevinden van meertalige lln (nieuwkomers en lln met thuistaal
niet-Nederlands).
Bruin =
Arabisch

Groen =
Tamazight

Geel =
Nederlands

Infosessie
Workshop

Intakegesprek

Doelstellingen
- De relatie tussen taal, onderwijs en leerlingen

(o.a. nieuwkomers) verkennen
- Een

gedragen

visie

over

het

aangeboden

onderwijs creëren met het hele team
- Een veranderingsproces opzetten om de algehele

ontwikkeling van álle leerlingen te bevorderen en
hun onderwijsresultaten te verbeteren
- Het

beleidsvoerend

versterken

vermogen

van

scholen

1. Reflectie over engagement
+ zelfselectie
2. Samenstelling kernteam

Opleiding
‘Taalbeleidsexpert’ (4
sessies)

Kernteamvergaderingen
op elke school (2 x 2u)
Aanpak
- Het kernteam (inclusief directeur!) van

elke school neemt deel.
- De deelnemers ervaren hoe ze stap voor
stap

een

gedragen

beleid

op

poten

kunnen zetten.

- Na elke oefening maken de kernteams de
transfer naar hun eigen team en school.
- Visie-ontwikkeling
cruciaal.

met

het

team

is

2 schooloverstijgende
intervisies met kernteams

Resultaat
In elke deelnemende school:
-

is een evenwichtig kernteam gevormd
is een nood bepaald en een focus gekozen op
leerlingniveau:
-

Voorbeeld van focus op leerlingniveau
Onze
leerlingen
ontwikkelen
voldoende
receptieve taalvaardigheid en bouwen zo
gaandeweg
de
nodige
en
relevante
woordenschat
op
om
tot
gepaste
communicatie en betekenisvol leren te komen.
Daarnaast versterken ze hun spreekdurf die
nodig is om goed te kunnen functioneren in de
steeds
veranderende
multiculturele
maatschappij.

-

-

-

4 scholen kozen voor ‘zich begrijpelijk uitdrukken
woordenschat ontwikkelen’
2 scholen kozen voor ‘functioneel lezen van teksten’

en

wordt aan visieontwikkeling gedaan met het hele
team (op pv’s, studiedagen…)
worden acties ondernomen en een actieplan
opgesteld
…

Thema

Organisatie

Eerste onthaal bij vluchtelingen op school

Centrum Taal en Onderwijs / PraxisP

Van België tot Leuven: van migrant tot vluchteling

Dienst diversiteit en gelijke kansen Stad Leuven

Alfabetiseren van analfabete vluchtelingen en nieuwkomers

Centrum Taal en Onderwijs (CTO)

Anders kijken naar en denken over vluchtelingen

Djapo Vzw

Positief omgaan met meertaligheid

Centrum Taal en Onderwijs

Trauma- en cultuursensitief werken op school

Team Ondersteuning Trauma (TOT)

Cultuursensitiviteit in de praktijk: het onderhandelbaar en niet
onderhandelbaar kader

Ondersteuningsteam Anderstalige
nieuwkomers (OTA)

In gesprek met gevluchte ouders

PraxisP

Re-enacting play en resonantie: deiningen in het spel en de
relatie met vluchtelingenkinderen

Centrum Geestelijke gezondheidszorg
(CGG)

Overal taalleren

Centrum Taal en Onderwijs (CTO)

Gemiddelde deelname van 30 deelnemers
per leerlabo met een divers publiek:
- Leerkrachten BaO & SO en hoger onderwijs
- CLB (over heel vlaanderen)
- Welzijnspartners

Ellen

Steunteam Vluchtelingen
Psychosociale zorg op school voor vluchtelingenkinderen en -jongeren
(e.g., De Haene & Derluyn, 2017; Fazel, 2015; de Lutine Pastoor, 2013; Dura-Vila et al., 2013)

• Laagdrempelige, toegankelijke hulpverlening
- school als ‘primary care setting’

• Bevorderen van gezin-schoolinteractie
- school als brug naar maatschappelijke participatie

• Ondersteunen van interculturele relaties
- school als forum voor ombuigen van isolatie en uitsluiting naar herstel van verbondenheid

• Deskundigheidsbevordering bij schoolse actoren
- rol van schoolse relaties & praktijken in herstel van veiligheid
- rol van schoolse actoren in signaaldetectie & toeleiding naar zorg

Collaboratieve zorg op school
(Deruddere, Jans, Versteden & De Haene, 2018; Nadeau et al., 2017; Rousseau et al., 2012)

Collaboratieve zorg op school
•

Langetermijnbetrokkenheid van zorgnetwerk rond vluchtelingenkind & betrokken gezinscontext
- hulpverlener met expertise in trauma-zorg, ouders, experten taalontwikkeling & sociale participatie
leerkracht, CLB-anker, zorgcoördinator, culturele informanten, buurtwerker

•

Multimodale & systemische focus
- multimodaal – welbevinden, schoolse traject & taalontwikkeling, maatschappelijke positie
- systemische – gezin, transnationale gezinsrelaties, religieuze & culturele gemeenschap, politieke
geschiedenis

•

Omgaan met gevolgen van trauma & vlucht op school & in gezin

•

Diagnostische beeldvorming & zorgtraject in interculturele dialoog
- zorg vanuit dialoog culturele gemeenschappen
- aandacht voor maatschappelijke inbedding van psychosociaal lijden
- omgaan met interculturele relaties in klas- & schoolcontext

Centrale processen in collaboratieve zorg
op school
(Deruddere, Jans, Versteden & De Haene, 2018)

• multimodale oriëntatie – transdisciplinaire trauma-zorg in primaire zorgcontext
- taalontwikkeling, schoolse leren, welbevinden op kind- & gezinsniveau,
sociale inbedding
• kernthemata in collaboratieve zorg op school (Deruddere, Jans, Versteden & De
Haene, 2018)
- brug tussen gezin & school
- migratiegeschiedenis & traumatisering – ‘holding environment’
- diaspora & maatschappelijke positie – schoolse context als vehikel van
solidariteit
- gezin-schoolinteractie als spiegel van bredere maatschappelijke processen
- welbevinden en ontwikkeling
• collaboratief in meervoud

Dagverloop
10u15: Keynote SOM-labo vluchtelingen: van experiment naar werking? - Pandora Versteden, Lore Baeyens & Lucia De Haene
11u15: Optreden Qotob
11u30: Sessieronde 1
o Livesessie collaboratieve zorg op school met gezin met een geschiedenis van vlucht – Nele Deruddere, Lucia De Haene, Esra
Abkingol, David Verhaeren, Stina De Roeck & gezin

o Werksessie werken met tolken en moedertaal op school – Ellen Smits, Nima Jebelli
o Werksessie beleidsmatig werken op schoolniveau rond diversiteit, meertaligheid en zorg op school – Pandora Versteden, Katrien
Helsen en kernteam De Zonnebloem
o Werksessie SOM-labo vluchtelingen: Perspectieven op verduurzaming? – Lore Baeyens
12u30: Netwerkmoment door From Syria with love
14u: Sessieronde 2
o Livesessie collaboratieve zorgnetwerk met OKAN-jongeren & schoolse actoren – Lucia De Haene, Davud Mirza, Ann Bleys, OKANteam & jongeren
o Werksessie de kracht van buddy’s en buurtwerkingen in de ondersteuning van schoolse trajecten –Lut Vanloo, Negar
Mohammed, Ine Sevenants, Gemmeke De Jongh, Myriam Lemsiah
o Werksessie werken met culturele informanten in collaboratieve zorg op school: omgaan met culturele verschillen in zorg op
school - Nele Deruddere, Esra Abkingol, Samira Oizaz, Yassine Fathi, Yusuf Farah
o Werksessie anderstalige nieuwkomers op school: vakken en klasmuren doorbreken om hen beter te ondersteunen – Kris Van
den Branden, Julie Petitjean, Roliana Jafar, Pieter Stockmans
15u: pauze
15u15: Uitleiding door Pieter Stockmans en Roliana Jafar, Caroline Spaas, Davud Mirza
Schepen van onderwijs en diversiteit Leuven Lalynn Wadera, Prof. dr. Peter Adriaenssens en Prof. dr. Kris Van den Branden

